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Kommu nstyrelsens arbetsuts kott

Plats och tid

Beslutande

Ovrigø deltagønde

Justeríngens tid och
plats

Underskrifter

Rådhuset, Köping, kl 09.00 - 10.10

Annika Duàn (S)
Carl-Inge Westberg (S)
Ola Saaw (M)
Andreas Trygg (V)
Maria Liljedahl (SD)

Sara Schelin
Christer Nordling
Annelie Pettersson
Gun Törnblad
Mikael Norman
Manin Åkervall
Kajsa Landström

Ola Saaw

Köping, Rådhuset, 2021- 02_-ZZ

ordförande
ersättare
ledamot
ledamot
ledamot

kommunchef
teknisk chef
ekonomichef
samhällsbyggnadschef, $ 44-45, 50
mark- och exploateringschef, $ 45, 50
hamnftirvaltare, $ 45, 50
sekreterare

Parøgraf 43 - 50

Selcreterare sa

Ordforande Duàn

Justerande Ola Saaw

ANSLAGSBEVIS
Organ

Sømmuntrlidesdatum

Døtumför ønslags
uppslittande

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-02-23

2021-02- 74 Datumför
anslags nedtagande

Fömøringsp lats fö r p roto ko llet gtaflskansliet, Rådhuset,

Underskrìft

sa Landström

2021-03- lB
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Ks au g 43 Dnr 2021174

U pphand I i n gsärende ; Ramavtal Transporttjänster, entreprenad
Köpings kommun har tillsammans med västra Mälardalens Energi & Miljö AB,
Köpings Bostads AB och KBAB Service AB upphandlat ramar,tal ftir transporttjänster
entreprenad.

Avtalstiden ftir uppdraget planeras löpa från och med 2020-03-01med en avtalstid om
4 är ftân artalets ikraftträdande. Vid avtalsperiodens utgång upphör artalet att gälla utan
ftiregående uppsägning. Den upphandlande myndigheten äger ensidig räft att säga upp
avtalet med minst tre månaders varsel, avtalet kan dock upphöra tidigast efter ett år.

Upphandlingen har genomfürts som en ftirenklad upphandling enligt Lag om offentlig
upphandling, SFS 2016:11 45.

Vid anbudstidens utgång 2021-02-16 hade fem (5) anbud inkommit. Kvalificering och
utvärdering av anbuden har genomftirts enligt upphandlingsdokumentet.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att anta EMC SYD AB som entreprenör ft)r ramavtal transporttjänster entreprenad

att uppdra till teknisk chef att teckna avtal med antagen entreprenör

samt att ft)rklara paragrafen omedelbart justerad.

*ct4,t,
Annika Duàn
ordftirande

Ola Saaw
protokolljusterare

Protokollj usterarnas Utdragsbestyrkande
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Ks au $ 44 Dnr2\2ll'Jj
Upphandlingsärende; Kalkning av sjöar
Köpings kommun har tillsammans med Fagersta, Norbergs, Sala, Skinnskattebergs och
Surahammars kommuner upphandlat ramavtal für senare avrop av kalkning av sjöar.

Avtalstiden fiir uppdraget planeras löpa från 202I-03-0I med en avtalstid om 4 år från
avtalets ikraftträdande. Vid ar,'talsperiodens utgång upphör avtalet att gällautan füre-
gående uppsägning. Den upphandlande myndigheten äger ensidig rätt att säga upp av-
talet med minst tre (3) månaders varsel, avtalet kan dock upphöra tidigast efter ett (l) år.

Upphandlingen har genomfürts som en öppen upphandling enligt Lag om offentlig
upphandling, SFS 20161145.

Vid anbudstidens utgång 2021-01-20 hade ett (1) anbud inkommit. Kvalificering och
utvÈirdering av anbudet har genomftirts enligt upphandlingsdokumentet.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att anta Movab AB som leverantör ftir ramavtal kalkning av sjöar

att uppdra till samhällsbyggnadschef att teckna avtal med antagen leverantör

samt att fürklara paragrafen omedelbart justerad.

Annika Duàn
ordftirande

Ola Saaw
protokolljusterare

Protokolljusterarnas Utdragsbestyrkande
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+

Ksau$45

Hamnavtal, information
Samhällsbyggnadschef och hamnförvaltare deltar vid sammanträdet och
informerar om det nya3-årigahyresavtalet med Mälarhamnar AB.

Omftirhandlat/reviderat hyresavtal gäller ftir perioden2020-10-01 --- 2023-09-30
Ansvarsbalansen är oftirändrad och ansvarsregleringen tydliggj ord.

Kompletterande arbete : Utreda ansvarsftirhållandet angående energihamnars
OFA-anläggning (oljeftirorenat avloppsvatten).

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ksau$46

Säkerhetsfrågor, genomgång
Ärendet utgår.

Ksau$47

Krisledningsnämndens ansvar och roller, information
Ärendet utgår

Ks au $ 48 Dm20201543

Motion, Prideflaggdagar i Köpings kommun
Åse Ellingsen Vesper (S) och Mats Landqvist (S) har lämnat in en motion med
ftirslag att kommunfullmäktige beslutar att Köpings kommun flaggar med
Prideflaggan under den vecka som Stockholm Pride pågår.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-26 att ta upp motionen till behandling
samt att remittera motionen till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet beslutade 2020-ll-17 att remittera motionen till kommunlednings-
ftirvaltningen für yttrande.

Yttrande från kommunledningsfiirvaltningen ftireli gger.

Protokolljusterarnas Utdragsbestyrkande



rÕpINGs KoMMUN

Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAM MANTnR Oe S PROT€K€ tL-
Datum

2021-02-23

5 (5)

Vid arbetsutskottets sammanträde yrkar Andreas Trygg, Carl-Inge Westberg och
Annika Duàn bifall till motionen.

Ola Saaw och Maria Liljedahl yrkar avslag på motionen.

ordftiranden frågar efter ledamötema åsikt om de båda yrkandena. Hon finner
bifall syrkande antaget.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen.

Maria Liljedahl reserverar sig mot beslutet.

Ks au $ 49 Dnr2020lll9

Coronainformation
Kommunchefen informerar om pandemiläget vid sammanträdet.

- Stabilt läge i organisationen.
- Några få smittade inom vård- och omsorg samt inom skolan.
- Några fler fall på intensiwårdsavdelning än fürra veckan, 4-5 personer.
- Arbete med att nu ut med information kring vaccinering till alla grupper i samhället.
- Smittspårning på ICA Maxi pågår.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ksau$50

Information angående flytten av Magasin 1 i Köpings hamn
Hamnftirvaltare informerar om hur flytt av Magasin I gätttill och varftjr både
rivningsanmälan och bygglovsanmälan inlämnats für sent, vilket ftiranlett krav på
sanktionsavgift från bygglovavdelningen.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Protokolljusterarnas sig Utdragsbestyrkande


